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Onderwerp

Zienswijze PS Conceptbegroting 2017 RRK 

1. Beslispunten

1. In te stemmen met de zienswijze op de conceptbegroting 2017 van de 
Randstedelijke Rekenkamer zoals verwoord onder punt 4 ‘Standpunt Flevoland’ 
van dit Statenvoorstel; 

2. De bestuurder/directeur van de Randstedelijke Rekenkamer over het 
onder 1 genomen besluit te informeren.

2. Inleiding

Op 21 april 2016 j.l. hebben Provinciale Staten de concept begroting 2017 van de 
Randstedelijke Rekenkamer (RRK) ontvangen. Deze heeft samen met de 
aanbiedingsbrief 28.04 op de Lijst Ingekomen Stukken (LIS) gestaan. 

Conform artikel 48, lid 1 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen zijn Provinciale 
Staten tot 30 juni a.s. in de gelegenheid hun zienswijzen ten aanzien deze begroting 
kenbaar te maken aan de RRK. Daarna zal de RRK de begroting vaststellen en deze 
toesturen aan de Provinciale Staten en de Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

NB: De invulling van het programma van 2017 is nog niet meegenomen in deze 
conceptbegroting, deze wordt besproken in de programmaraad van oktober 2016. 
   

3. Beoogd effect

Provinciale Staten in de gelegenheid te stellen een eventuele zienswijze op de 
conceptbegroting 2017 van de RRK te formuleren.  
   

4. Argumenten/ zienswijze

De concept begroting RRK 2017 is BBV (Besluit Begroting en Verantwoording – 
Commissie BBV) conform.

Financiële quick scan van de concept begroting:
- De voorgestelde bijdrage van de Provincie Flevoland bedraagt € 270.742
       (incl. btw) + een incidentele bijdrage frictiekosten van €14.711 = 
       € 238.453 netto (€ 285.453 incl. btw)
- Correctie frictie betaalritme* + €1.289 
- Bijdrage Flevoland Jaar 2017 € 239.742 (netto)

* Provinciale Staten van Flevoland hebben in de Statenvergadering van 17 
september 2014 (#1633613) voor de frictiekosten een ander betaalritme 
vastgesteld dan voorgesteld in het reorganisatieplan van de Randstedelijke 
Rekenkamer. De werkelijke bijdrage van de provincie Flevoland zal in 2017 € 
16.000 bedragen. Dit wordt in de andere jaren gecompenseerd en heeft daardoor 
geen effect op de ramingen. 

     Standpunt Flevoland:
- Provinciale Staten van de provincie Flevoland gaat akkoord met de voorgestelde 

conceptbegroting 2017. De bijdrage is gedekt binnen de 
begroting van Flevoland.
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5. Verdere behandeling PS 

Op 25.05.2016 staat de conceptbegroting 2017 van de RRK en de zienswijze van 
Provinciale Staten ter besluitvorming op de agenda. Het besluit wordt aan de 
bestuurder/directeur van de Randstedelijke Rekenkamer doorgegeven. Daarna zal de 
RRK de begroting vaststellen en toesturen aan Provinciale Staten en de Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
 

6. Bijlagen

Naam stuk: eDocs

nummer:

Aanbiedingsbrief conceptbegroting 2016 van de 
Randstedelijke Rekenkamer           

1908446  

Conceptbegroting 2016 van de Randstedelijke 
Rekenkamer        

1908451 
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